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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 31

η
 Μαρτίου 2020 

 

Σήμερα, 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 7
η
 τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την 1331/27-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των μελών, δεδομένου ότι 

σε σύνολο 17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 13 μέλη.  
 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

5.Αντώνιος Ν.Λουρής      

6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                      

7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      
8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

9.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης    (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       
12.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   

13.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
     

        

 

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν δήλωσαν συμμετοχή η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. 

Νικολέτα Βώσικα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του 

συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 
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Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

7
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/3/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1331/27-3-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 203/2019 απόφασης Δ.Σ., περί «υποβολής πρότασης 

με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας». [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 4
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από 

τους ΚΑΠ έτους 2020. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση της 2

ης -
κατεπείγουσας Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 6
ο
: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες –αργίες 

τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος 

κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 
Θέμα 7

ο
: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος 

σίτισης και στέγασης. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 8
ο
: Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικών και 

εργασιών που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων του ΠΠΙ Κέας. 
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

 

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Θέμα 1
ο
: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 203/2019 απόφασης Δ.Σ., περί «υποβολής 

πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας».  
 

Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

τα κάτωθι: 

 

«Με την 203/2019 ομόφωνη απόφασή μας εγκρίναμε : 

1. Την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας»,  προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: 

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων Δήμου Κέας» 

2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων 

που απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

3. Τον ορισμό της Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

4. Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, 

όταν αυτό εκπονηθεί. 

Μετά την υποβολή της πρότασης και κατά την αξιολόγησή της, μας ζητήθηκε με το 

υπ’ αριθ. 178/26-2-2020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. 

συμπληρωματικά “...η δέσμευση σε επίπεδο συλλογικού οργάνου (Δημοτικού 

Συμβουλίου), για το είδος και τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των 

απαιτήσεων από ίδιους πόρους...”, αναφερόμενοι στην πρόσβαση των ατόμων με 

κινητικές δυσκολίες. 

Καλούμαστε λοιπόν να δεσμευτούμε συμπληρωματικά ότι, ο Δήμος θα λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα προς αποκατάσταση της πρόσβασης στα άτομα με κινητικές 

δυσκολίες με ίδια μέσα λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες όπως και την 

κείμενη νομοθεσία.» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου 

συμπληρώνει τη 203/2019 απόφασή του, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 178/26-2-2020 

έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε, και η απόφασή του γίνεται ως 

εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Να υποβληθεί πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας»,  προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: 

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων Δήμου Κέας» 
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2. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που 

απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

3. Ορίζει τη Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

4. Δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, όταν 

αυτό εκπονηθεί. 

5. Θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αποκατάσταση της πρόσβασης στα άτομα με 

κινητικές δυσκολίες με ίδια μέσα λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες όπως και 

την κείμενη νομοθεσία. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37/2020 
 

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας.  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

2
η
 αναμόρφωση Τεχνικού Προγραμματος ως εξής: 

 «Το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 

την υπ' αριθμ 232/2019 απόφασή μας και αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθ. 33/2020 

απόφασή μας. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί, εκ νέου προκειμένου να εντάξουμε 

στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα 

πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 2η αναμόρφωσή του, 

προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής: 

 

1. Αύξηση ΚΑ 30.7332.0001, «Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς» από ποσό 

56.500,00€, σε ποσό 56.615,19€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 115,19€ 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

2. Μείωση ΚΑ 15.7336.0001, «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας» από 

ποσό 11.133,54€, σε ποσό 10.566,45€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ.), δηλ. μείωση κατά 567,09€ 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

3. Αύξηση ΚΑ 30.7323.0004, «Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρύων οδοποιϊας» από 

ποσό 53.740,06€, σε ποσό 74.400,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 

20.659,94€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

4. Αύξηση ΚΑ 30.7333.0041, «Βελτίωση βατότητας οδοποιϊας έτους 2020» από ποσό 

70.000,00€, σε ποσό 74.400,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 4.400,00€ 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

5. Αύξηση ΚΑ 30.7333.0004, «Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί» από 

ποσό 0,00€, σε ποσό 25.984,01€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 

25.984,01€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

6. Αύξηση ΚΑ 30.7323.0003, «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιϊας» από ποσό 

0,00€, σε ποσό 9.652,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 9.652,00€ 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

7. Μείωση ΚΑ 30.7412.0047, «Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας» από ποσό 

35.000,00€, σε ποσό 29.128,00€ (ΣΑΤΑ 2020), δηλ. μείωση κατά 5.872,00€ (ΣΑΤΑ 2020) 

8. Μείωση ΚΑ 25.7413.0001, «Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης 

Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά» από ποσό 3.450,00€, σε ποσό 0,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), 
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δηλ. μείωση κατά 3.450,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

9. Μείωση ΚΑ 25.7413.0012, «Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και 

επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά» από ποσό 3.450,00€, σε 

ποσό 0,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), δηλ. μείωση κατά 3.450,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

10. Μείωση ΚΑ 25.7312.0027, «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» από ποσό 

34.600,00€, σε ποσό 30.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), δηλ. μείωση κατά 4.600,00€ (ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ) 

11. Αύξηση ΚΑ 25.7312.0025, «Διάνοιξη γεωτρήσεων» από ποσό 15.000,00€, σε ποσό 

20.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), δηλ. αύξηση κατά 5.000,00€ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Κέας 

ως αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2020 

 

 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης προς κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 

διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως εξής: 

«Σύμφωνα με, 

1. Την υπ’ αριθμ. 18209/13 Μαρτίου 2020 (ΑΔΑ:Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους της Χώρας, 

προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από 

έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται στις 

5.000,00€ 

2. Με την υπ’ αριθμ. 27652/17/03/2020 χρηματική εντολή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 5.000,00€. Το καθαρό ποσό 

της επιχορήγησης ανέρχεται στα 4.992,50€ μετά την αφαίρεση της προμήθειας υπέρ 

Τ.Π.Δ. ποσού 7,50€. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω 

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί  στον Κ.Α. εσόδου 

1211.0005 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την αποφυγή της διάδωσης του 

κορονοϊου COVID-19» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την 

απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 



7
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 31

η
 Μαρτίου 2020 

6 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 5.000,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο 

μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 18209/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών προς 

κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, από έσοδα 

των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2020 

 

 

Θέμα 4
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους 

από τους ΚΑΠ έτους 2020.  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

αποδοχή χρηματοδότησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους ΚΑΠ 

έτους 2020 ως εξής:  

  «Σύμφωνα με: 

1. Την υπ’ αριθμ. 19426/23 Μαρτίου 2020 (ΑΔΑ: ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς  

Δήμους από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη είτε λειτουργικών 

τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.  

2. Με την υπ’ αριθμ. 29128/30-03-2020 χρηματική εντολή του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 238.600.00€. Το καθαρό 

ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 238.242,10€ μετά την αφαίρεση της προμήθειας 

υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 357,90€. 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2020 και σύμφωνα με τις οδηγίες 

της ΚΥΑ 55905, είχε εγγραφεί το ποσό της κατανομής του 2019, δηλαδή, 192.200,00€. 

Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η κατανομή έτους 2020 αυξήθηκε 

κατά 46.400,00 €, τα οποία και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό σε προσεχή 

αναμόρφωσή του. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω 

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί  στον Κ.Α. εσόδου 

1211.0004 «Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων» του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικ. έτους 2020.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την 

απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 238.600,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο 

μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 19426/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:40/2020 
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Θέμα 5
ο
: Έγκριση της 2

ης -
κατεπείγουσας Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 

Δήμου Κέας.  
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

2ης -κατεπείγουσα Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 ως εξής:  

«Την Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00 π.μ. προσάραξε έξω από τον 

λιμενοβραχίονα της Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το 

Τσανάκαλε της Τουρκίας με 193 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα στο νησί της Κέας.  

Πρόκειται για νεαρά άτομα, μεταξύ των οποίων κάποια παιδιά και έγκυες γυναίκες, που 

αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν προσωρινά για καταγραφή και 

προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο δημοτικό κτίριο.  

Καθώς διαφαίνεται ότι υπάρχουν ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 κρίνεται 

σκόπιμη η απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων από τους οποίους πέρασαν τα 

παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα για να φτάσουν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας τους 

καθώς και η κάλυψη δαπάνης διαμονής του συνεργείου απολύμανσης που θα εκτελέσει 

την παροχή υπηρεσίας. 

Στις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της ΠΝΠ, αναφέρεται ότι παρέχεται η 

δυνατότητα ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων της παρ. 3α του ως άνω άρθρου, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου στον προϋπολογισμό του 

φορέα δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σε οικείο ΚΑΕ ή η υπάρχουσα πίστωση δεν 

επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, με την ίδια απόφαση ανάθεσης γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικός συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίαση αυτού.  

Με την απόφαση 44/17-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΖ0ΩΕΔ-ΞΧΥ) της Οικονομικής 

Επιτροπής ανατέθηκε η παροχής υπηρεσίας απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων και 

υποβλήθηκε εισήγηση προς το ΔΣ για την αναμόρφωση του κατωτέρω ΚΑΕ.  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την 2
η
 –κατεπείγουσα αναμόρφωση ως 

κάτωθι: 

 

  

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ΚΑΕ γίνεται από το αποθεματικό το οποίο μειώνεται 

ισόποσα και διαμορφώνεται στις 29.037,20€. 

 

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 
 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

15.6279.0012 

Κατεπείγουσα 

απολύμανση 

κοινοχρήστων χώρων για 

την αποφυγή διασποράς 

του κορωνοϊού covid-19 

0,00 2.450,00 2.450,00 
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2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020 
4.Την κατεπείγουσα ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 44/17-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΖ0ΩΕΔ-

ΞΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 2
η
 –κατεπείγουσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και 

δαπανών οικονομικού έτους 2020 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2020 
 

Θέμα 6
ο
: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες –

αργίες τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Αναβάλλεται 

 

 
Θέμα 7

ο
: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή 

επιδόματος σίτισης και στέγασης.  
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας, για παροχή επιδόματος σίτισης και 

στέγασης ως εξής:  

«Με την υπ’αριθμ.793/21-2-2020 αίτηση της ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κ. Δανάη-

Ακατερίνης Λάγκα, που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ 

Κέας) ζητά την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του 

Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 

4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. 

Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το 

άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε 

εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι 

νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα 

διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και 

των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 

Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται 

να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα 

ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν 

βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
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Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στην κ. Δανάη-Ακατερίνη Λάγκα  το 

μηνιαίο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τον μήνα 

Φεβρουάριο έως τη λήξη της θητείας της. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και 

στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας. 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’αριθ. 793/21-2-2020 αίτηση 

της κας Δανάη-Ακατερίνης Λάγκα, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-

2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) και 

την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Κάνει δεκτό το αίτημα της ιατρού υπαίθρου κας Δανάη-Ακατερίνης Λάγκα που 

υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της 

δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας της στο 

ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης,  μηνιαίου ποσού 

τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Φεβρουάριο έως τη 

λήξη της θητείας της. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και 

στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2020 
 

 

Θέμα 8
ο
: Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικών και 

εργασιών που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων του ΠΠΙ Κέας.  

 

Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται την συγκρότηση επιτροπής 

βεβαίωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικών και εργασιών που αφορούν στην επισκευή και 

συντήρηση οχημάτων του ΠΠΙ Κέας ως εξής: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 

3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία 

και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, ενώ σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 54 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21.02.2016) «Η γνωμάτευση για τη βλάβη, την 

δέουσα επισκευή και το κόστος αυτής για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ασθενοφόρο, είτε άλλο 

αυτοκινούμενο ή μη όχημα γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή 

περιφέρεια και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ που δεν 

διαθέτουν Γραφείο Κίνησης, συνεργείο ή ειδικούς τεχνικούς. Η λύση αυτή δεν προκαλεί 

επιπλέον δαπάνη για το κράτος». 

Κατόπιν των ανωτέρω και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 764/6-3-2020 εξερχόμενου εγγράφου 

του ΠΠΙ Κέας, εκφράζεται η αδυναμία του ΠΠΙ για την ίδια στελέχωση της Επιτροπής 

βεβαίωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικών και εργασιών που αφορούν στην επισκευή και 

συντήρηση οχημάτων του ΠΠΙ Κέας και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Ιατρείου, στην 
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τριμελή  Επιτροπή, ο υπάλληλος του ΠΠΙ Κέας, κ. Στυλιανός Ζουλός, ΔΕ πληρωμάτων 

ασθενοφόρου.  

Κατόπιν αυτών, και μετά τη σχετική προς τούτο ανακοίνωσή της, η προϊσταμένη 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στη διεξαγωγή 

κλήρωσης για τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής (αρ. πρωτ. πρακτικού: 1355/30-3-

2019). 
Αποτέλεσμα της κλήρωσης, το οποίο εισηγούμαστε όπως εγκριθεί από το παρόν 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κάτωθι: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Στυλιανός  Ζουλός  ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρου* 

2 Νικόλαος      Κορασίδης ΔΕ Οδηγός 

3 Λεονάρδος  Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός 

*Σημ.: Ο κ. Ζουλός συμμετέχει δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 764/6-3-2020 εξερχόμενου 

εγγράφου του ΠΠΙ Κέας, ως εκπρόσωπος του ΠΠΙ.  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε. 

2 Χρήστος  Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την 

εισήγηση της Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί Επιτροπή  βεβαίωσης αναγκαιότητας ανταλλακτικών και εργασιών που 

αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων του ΠΠΙ Κέας αποτελούμενη από 

τους κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Στυλιανός  Ζουλός  ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρου* 

2 Νικόλαος      Κορασίδης ΔΕ Οδηγός 

3 Λεονάρδος  Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός 

*Σημ.: Ο κ. Ζουλός συμμετέχει δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 764/6-3-2020 εξερχόμενου 

εγγράφου του ΠΠΙ Κέας, ως εκπρόσωπος του ΠΠΙ.  
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε. 

2 Χρήστος  Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2020 
 

 

 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία”. 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών “Γαλάζια Σημαία ως εξής:  

«Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι» και «Οτζιά» οργανώθηκαν κατά την 

κολυμβητική περίοδο του 2019 και 2020 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος 

«Γαλάζια Σημαία» και ο Δήμος Κέας υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ώστε να εγκριθούν οι ακτές και να 

βραβευτούν για το έτος 2020. 

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2019 

πραγματοποιήθηκαν:  
Καθαρισμός πράσινων σημείων : 24/04/19 16.00 μ.μ. Ιουλίδα (σκάκι) : Εξωραϊσμός της 

πλατείας σκάκι στην Ιουλίδα και διαμόρφωση πρασίνου. Δημιουργία υπαίθριας 

δανειστικής βιβλιοθήκης. 
Διασκεδάζω και σέβομαι τη φύση : 02/05/19 10.00 π.μ. Γιαλισκάρι : Καθαρισμός 

παραλίας και ενημέρωση από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου. 
Καθαρισμός και διαμόρφωση ακτής : 27/05/19 12.00 π.μ. Οτζιάς : Καθαρισμός της 

παραλίας από τους κατοίκους της περιοχής. 
Περιβαλλοντική δράση : 01/06/19 11.00 π.μ. Κορησσία :  Καθαρισμός παραλίας 

Κορησσίας από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας. 
17η γιορτή παραμυθιού : 27/07-04/08/19 : Οι παραμυθάδες αφηγήθηκαν παραμύθια με 

θέμα την “Ελληνική Μυθολογία”. Ξεδιπλώθηκαν ιστορίες μέσα από τη μυθολογία με 

παράλληλα εργαστήρια για παιδιά και μεγάλους. 
  

Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στις συγκεκριμένες ακτές, αυτές 

ελέγχθηκε από: 

1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».  
2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα 
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αποτελέσματα των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το 

χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική». 

Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του 

προγράμματος κατά την κολυμβητική περίοδο του 2019 δεν εξασφαλίζει την απονομή του 

σήματος (Γαλάζια Σημαία) για το 2020. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της 

ακτής, η διοργάνωση πέντε τουλάχιστον δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 

γενικότερα η ικανοποίηση όλων των αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα 

κλπ).» 
Για το έτος 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες : 

Διασκεδάζω και σέβομαι τη φύση : Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν τα 

παιδιά να σέβονται και να προστατεύουν τη φύση, το χώρο και τον συνάθρωπο και 

απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, μαθητές σχολείων, περιβαλλοντικές ομάδες, 

ομάδες εθελοντισμού – σωματεία. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει παιχνίδια και 

άσκηση στη φύση, περιβαλλοντική ενημέρωση, καθαρισμός ακτής και ανακύκλωση. 

Μαθαίνω για τη φωτοκύκλωση :  Στόχος της δραστηριότητας είναι η ενημέρωση και 

δράση για νέα υλικά και συσκευές που ανακυκλώνονται και απευθύνεται σε κατοίκους, 

μαθητές, τοπικούς φορείς, τοπικούς εξωραϊστικούς συλλόγους. Η δραστηριότητα θα 

περιλαμβάνει θεατρική παράσταση. 

Γιορτή βελανιδιού :  Στόχος της δραστηριότητας είναι η εκμάθηση για το φυσικό 

περιβάλλον του νησιού καθώς και τρόποι αξιοποίησής του χωρίς την καταστροφή του και 

απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, 

περιβαλλοντικές ομάδες, τοπικούς συλλόγους, Δήμο, Περιφέρεια.  Η δραστηριότητα θα 

περιλαμβάνει ενασχόληση για παιδιά, ομιλία, περίπατο – διάδραση. 
Καθαρισμός σημείων πρασίνου στις περιοχές του νησιού : Στόχος της 

δραστηριότητας είναι η ανακάλυψη του πολιτισμού, της ιστορίας ενός τόπου και την 

ανάδειξη της πανίδας μέσα από τη φυσική άσκηση και απευθύνεται σε κατοίκους, 

επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές ομάδες,  τοπικούς  

συλλόγους, φυσιολάτρες.  Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει δράσεις καθαρισμού και 

εξωραϊσμού περιοχών του νησιού. 

Γιορτή παραμυθιού : Στόχος της δραστηριότητας είναι η διάδοση του πολιτισμού, η 

ιστορική παράδοση και η φύση μέσα από αφήγηση και διαδραστική εκμάθηση της 

ιστορίας και των μύθων και απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, 

εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές ομάδες, τοπικούς συλλόγους, φυσιολάτρες. Η 

δραστηριότητα θα περιλαμβάνει πολιτισμική και περιβαλλοντική αγωγή. 
 
 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που 

αφορά τη δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του προϋπολογισμού 

εξόδων έτους 2020 με ΚΑ 00.6453.0001 και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα 

αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».  Η συνδρομή 

θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής 

του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία». Η 

δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.»  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά 

τη δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία», η οποία θα βαρύνει τον  ΚΑ 00.6453.0001 του 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα 

αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η δαπάνη 

δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο 

μοναδικός εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία».  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 
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Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


